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Ekde la invento de la presarto estas 
eldonitaj pli ol 50 milionoj da libroj. Ĉiu- 
ĵare aperas pli ol 320 miloj da libroj, 
sennombraj artikoloj en 70 miloj da ga- 
zetoj kaj 33 miloj da jumuloj.

Nature, la serĉado de scienca informaĵo 
iĝas de jaro al jar^n? pli malfacila. Ek- 
zemple la sciencistoj^emiistoj asertas, ke 
pli facile estas krei novan kemian substan- 
con, ol ekscii, Ĉu ĝi ie iam ne estas jam 
kreita.
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ĉu estas eble inventi maŝinon, kiu povus
enlokigi en sian .memoron" la necesan 
kvanton da sciencaj informaĵoj, aŭ sukcese 
plenumi la servon de bibliografisto, aŭ tra- 
duki tekston el unu lingvo en alian? Evi- 
dentiĝis, ke tio eblas. Nun multaj seanci- 
stoj laboras por inventi informantan ma- 
ŝinon.

Antaŭnelonge en Moskvo okazis scienca 
konferenco, dediĉita al la problemo pri 
maŝino preparo de sciencaj informaĵoj, tra- 
duko per maŝino kaj aŭtomata legado. En 
la konferenco oni aŭdigis pli ol 100 scien- 
cajn raportojn kaj informojn, ĉi tie ni ra- 
kontos nur pri kelkaj gravaj ideoj, pripa- 
rolitaj dum la diskutoj.

A. M. Vasilev, unu el la raportintaj, 
asertas, ke la principo de la informanta 
elektrona maŝino sin bazas sur la uzad- 
maniero de la nuntempa kalkulmaŝino. 
ĉia servo estos ..enmemorigi* dokumentojn, 
klasifiki ilin aŭtomate, trovi rapide la be- 
zonatan dokumenton el amaso de aliaj do- 
kumentoj, kopii dokumentojn. En baldaŭa 
tempo simila maŝino povos traduki aŭto- 
mate de unu lingvo en alian.

‘IV

La konstruo de tia maŝino postulas prln- 
cipe novajn manierojn por enskribo kaj 
elmontro de la informaĵoj. La rapideco de 
la movoj de magnitofona aŭ kino sonbendo ~
jam ne kontentigas. Krom tio, apenaŭ taŭ- 
gos la enskribo, dependanta de mekanika 
movo. La sovetaj sciencistoj celas konstrui 
tian strukturon, kiu permesus en la apar- 
taj ĉeloi dela ,memoro" enskribadi multajn 
miliardojn da vortoj, komplikajn kemlajn 
formulojn kaj eĉ tutajn frazojn. Por ke 
oni enigu en la maŝinon ,memoron" pii 
grandkvante informaĵojn el libroj, gazetoj 
aŭ arkivoj, necese estos, k e la tuta mate- 
rialo estu tradukita en kovencia maŝino 
lingvo. Sed tio postulos lcT kolosa laboro 
de dekoj da altkvalitaj specialistoj.

La problemo de la reenskribado kaj trans- 
formiĝo de la skriba inforformaĵo pere de 
maŝina ,memoro" estas nur parto de la 
ĝenerala problemo de la legado de deseg- 
noj (literoj, ciferoj, signoj, hieroglifoj, de-ĵ- * 
segnoj). Kiam oni sukcesos solvi tiun pro- 
blemon, tio alkondukos al mirinda progreso 
en multaj branĉoj de la scienco kaj la tek- 
niko. Oni konstruos legantojn maŝinojn por 
blinduloj, aŭtomatika sortmentigo de leteroj __ 
(iagrade tio jam estas atingita en la po- 
ŝtejo en Mosvo). Oni konstruos maŝinojn 
por prilaboro de bankaj dokumentoj, por 
bibliografiaj aranĝoj ktp.

Kiajn ecojn devas posedi la leganta 
maŝino? Pri tio unu el la prelegantoj en 
la konferenco, la sciencisto M. L Avruh. 
opinias, ke simila maŝino devas legi tek- 
staĵoin kiel la homo, t. e. havi la kapa- 
blon percepti la signojn de la desegnaĵoj 
kaj klasifiki ilin laŭ destinita sistemo. Oni
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supozas, ke la maŝino efektivigos la lega- 
don pli ĝuste la rekonon de la tekstoj pe- 
re de du fundamentaj manieroj. La un.ua- 
optika legado—per la helpo de lumfontoj 
kaj per fotoelementoj, aliformigantaj la 
lumsignalojn en elektrajn signalojn. La 
dua — legado de simbolaj desegnaĵoj. 
Tiuj signaloj estos enskribitaj per magnl- 
taj inkoj aŭ per kurentkondukaj farboj.

Per la- unua maniero la maŝino devas 
rekoni tre malsimplajn desegnojn kun mi- 
nlaturaj detalajoj. Per la dua maniero oni 
malmultigos la nombron de la simboloj, 
destinitaj por maŝina legado. Simpligita 
estas unkaŭ la strukturo de la leganta 
maŝino. Multnombraj estas la pruvoj por 
konstruo de legantaj maŝinoj.

En la sfero de la aŭtomata, legado de 
teksto laboras multaj sovetaj kaj fremdlan- 
daj sciencistoj kaj sciencesploraj institutoj. 
En Anglio kaj Usono jam estas ellabori- 
taj kelkaj legan!povaj maŝinoj celantaj 
antaŭ ĉio prilabori bankajn dokumentojn. 
Ilia a ĝojis fero estas limigita kaj konsistas 
el dekoj da ciferoj kaj kelkaj specialaj 
insignoj. La ceteraj projektoj troviĝas an- 
koraŭ en stadio de teoriaj aŭ eksperimentaj 
esploroj.

La sciencisto B. G. Komandrovskij es- 
primas la opinion, ke la problemo de la 
maŝina legado el la teksto mem estas ebla 
pere de sistemo, konsistanta el televiziaj 
ilaroj kaj kalkulantaj maŝinoj. Tia maŝino 
permesos ampleksi pli grandan spacon el 
la teksto, pli rapide kaj pli facile rekoni 
la signalojn. Eventuala pli posta pliperfek-

NIA REDAKTORO DEKORITA PER ORDENO
Okaze de la 50-jara jubileo de la redaktoro de 

nia organo .lnternacia jurnalisto* kaj estrarano de 
TEJA — Ivan Keremidfiev-Esperov — li estis di- 
stingitŭ de la Parlamenta Prezidantaro de Popola 
Respubliko Bulgario per la ordeno .Naŭa de Sep- 
tembro 1944* — lll-a grado—por lia aktiva kaj 
longjara socipolitika kaj ĵurnalista agado. Per la 
sama ordeno nia redaktoro estis dekorita aukaŭ pa- 
sintjure, okaze de la 15-jara datreveno de la nacia 
festo-tago de Bulgario (9 de septembro 1944).

Por la kvara fojo la Parlamenta Prezidantaro 
distingas per orde ne nian regaktoron.

tigo de tiu maŝino permesus legadon an- 
kaŭ de manuskriptoj.

Kaj kiamaniere oni povus devigi la kai- 
kulantajn-logikajn maŝinojn plenumi la ta- 
skon de bibliografo? Laŭ la opinio de R.
S. Giljarovskij antaŭ ĉio estas necesaj 
spertaj altkvalifikitaj bibliografoj kaj bib- 
lloteklstoj. Ili povus bone kaj senerare 
prepari bibliotekajn katalogojn kaj biblio- 
graftajn indeksojn por ke oni senpere en- 
konduku ilin en la maŝinon .memoron'.

Grandan atenton la konferenco montris 
al la proponoj por uzado de la kalkulan- 
taj-analitikaj maŝinoj por kompilado 
de jaraj indeksoj al la referencaj jurna- 
loj. Pri tio^problemo esprimis sugestojn la 
sciencistoj H. M. Kogan. A. I. Rozanov 
kaj A. F. Smirnov. Simila projekto jam ek- 
zistas aldone al la sistema indekso al la 
referenca jurnalo B Matematiko'.

Do, evidentiĝas, ke la novaj formoj por 
enskribado de informejoj por maŝina Ie- 
gado prezentos novan specon de skribm i- 
niero .maŝinon skribmanieron". Eble, eston- 
te ĉiujn verkojn oni preparos samtempe 
por ordinara presado kaj por maŝina le- 
gado. Tio tro faciligos, revoluciigos la in- 
telektan laboron de la homoj.

La informantojn maŝinojn oni konstruos eti 
la fino de la kuranta jaro kaj en la ko- 
rnenco de la nova 1962. En perspektivo ili 
atingos tian perfektecon, ke ili povos en- 
lokigi en sian ^memoron" tutajn sciencajn 
bibliotekojn kun milionoj da volumoj.

N. Posisaev 
** 1 . t

S-ano Esperov estas redaktoro, vicgvidanto de 
fako, en la plej elstara bulgara gazeto .Rabotni- 
ĉesko delo* (.Laborista Afero*). En la landa Espe- 
ranto-movado li okuoas gvidantan postenon: membro 
de la Estraro de la Centra Komitato de Bulgara Es- 
pgantista Asocio—respondanta pri la ĵurnalista 
sekcio de BEA.

Ĉi jare nia redaktoro jubileis ankaŭ 35 jarojn 
de sia esperantisti ĝo. Kiel lernanto li ellernis Espe- 
ranton en 1926.

2



NIA
r .ji.hr | , •

i*v/ •>*** /iz’ 

•• * / 1 ’A * V 

■ g L *»• • *; ^‘■
1, w •. 1 • - •*% * ■ ** 

>*.% . ** r l ‘ i , ’

UTILA ĴURNALISTA
AGADO

En Bulgario jam kvin jarojn sinsekve ape- 
ras la Esperanto-gazeto .Nuntempa Bulga- 
rio". Ĝia ĉefa tasko estas diskonigi la nu- 
nan vivon de la bulgara popolo, la disvol- 
viĝon de niaj ekonomio, arto, literaturo, la 
sukcesojn en la konstruado de socialismo 
en nia lando.

Tiun ĉi taskon la gazeto sukcese plenu- 
mas, publikigante materialojn pri ĉiuj sferoj 
de agado, komencante per la konstruado de 
la industrio en nia, iam malprogresinta ag- 
rara lando, kaj finante per la sukcesoj de la 
sporto. Fakte, la materialoj de la gazeto es- 
tas tiel variaj, tiel enciklopediaj, ke ĝi kon- 
tentigas la interesojn kaj la gustojn de 
ĉiuj: ekonomiistoj, filmamatoroj, medicini- 
stoj, ŝakistoj... Pro tio «Nuntempa Bulga- 
rio“ estas legata ne nur de unuopuloj, sed 
ankaŭ de kolektivoj: grupoj, studrondoj, so- 
cietoj.

Unu el la efikaj formoj de diskonigo de 
la nuntempa bulgara vivo pere de .Nuntempa 
Bulgario" estas tradukado kaj p r e- 
sigo de materialoj publikigataj en ĝi. Ini- 
ciatemaj esperantistoj tradukas nacilingven 
kaj publikigas en lokaj kaj centraj gazetoj 
de sia urbo aŭ lando artikolojn, raportaĵojn, 
rakontojn, eĉ versaĵojn aperantajn sur la 
paĝoj de .Nuntempa Bulgario". Pluraj bil- 
doj kaj karikaturoj ankaŭ aperis alilande. 
Per tio la vero pri Bulgario fariĝas konata 
ne nur de la 13 000 legantoj de nia gazeto, 
sed ankaŭ de pluraj miloj da legantoj de 
diversaj gazetoj: politikaj, kulturaj, sindika- 
taj k. a. en la tuta mondo. Mi citos nur 
kelkajn nomojn de fidelaj amikoj kontribu- 
antaj per tradukado kaj tiamaniere helpan- 
taj por la ekkono de la vivo de nia popolo 
alilanden: V. Sokolov el urbo Gorkij, en ru- 
sa lingvo; A. Penĉalov el urbo Rodniki, en 
rusa lingvo; Uhljar Albert el urbo Zvolen, 
en slovaka lingvo; Giuseppe Ventura, en

es-
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itala lingvo k. a. Oni tradukis kaj publiki- 
ĝis materialojn ĉerpitajn el .Nuntempa Bul- 
gario" ankaŭ en ĉeĥa, Ĉina, serbokroata, 
portugala (Brazilo), pola, korea, finna, estona 
k. a. lingvoj.

La rezultato de tiu ĉi agado estas granda. 
Bulgario fariĝas ĉiam pli kaj pli konata en 
Ia tuta mondo kiel lando progresema kaj 
pacama, lando absorbita ne per planoj pri 
milito, sed pri paca konstruado de la solia- 
Iismo, de la feliĉa vivo. Tia agado estas*pb- 
zitiva, ĝi kontribuas la fortigon de la paco.

La aperigo de materialoj en .Nuntempa 
Bulgario" stabiligas la poziciojn de hia es- 
peranta eldono. Kiel konate, .Nuntempa 
Bulgario" aperas, iom alimaniere redaktate, 
ankaŭ en la lingvoj franca, angla, germana 
kaj hispana). La agado de la ĵurnalistoj 
perantistoj ne povas ne esti taksata kiel se- 
rioza, pozitiva kaj utila. Kaj la Eldonejo de' 
la gazeto ĝuste tiel taksas nian agadon en 
la kampo de tradukado kaj publikigo de 
materialoj ĉerpitaj el .Nuntempa Bulgario" 
en nacilingvaj gazetoj.

Tiu ĉi agado devas esti akcelata kaj dis- 
volvata. Tradukado de materialoj el Espe- 
ranto estas dezirinda ankaŭ el propaganda 
vidpunkto, kvankam ne tio estas la plej 
grava afero. Ni tute ne tenas pri tio, ke en 
la tradukoj oni nepre indiku la fonton de 
la materialo, ke la nomo de .Nuntempa 
Bulgario" aŭ la vorto Esperanto nepre sta- 
ru sub la tradukaĵo. Tia postulo estus for- 
mala. Grava estas la fakto mem, ke aperas 
materialoj dapk’al Esperanto, kaj tiun ĉi fak- 
ton la redakcioj de la gazetoj nacilingvaj 
tre bone scias.

Estas superflue skribi, ke Ie redakcio de 
.Nuntempa Bulgario" ne nur volonte per- 
mesas tradukadon de materialoj, sed eĉ 
pli — ĝi premias per esperantaj libroj 
(.Bofilino", .Bulgario", .Bulgara Prozo". 
.Elektitaj Versaĵoj" k. a.) la tradukintojn, 
tiarnaniere esprimante al ili sian dankon kaj 
rekonon.

Ni ne dubas, ke multaj ĵurnalistoj kaj or- 
dinaraj tradukemaj samideanoj aliĝos al tiu 
ĉi utila laboro kaj komencos publikigi en 
ĝeneralaj kaj fakaj gazetoj kaj ĵurnaloj en 
sia nacia lingvo materialojn aŭ fragmentojn 
aperantajn sur la paĝoj de .Nuntempa Bul- 
gario". Tio estas despli ebla kaj dezirinda, 
ĉar la materialoj de .Nuntempa Bulgarario" 
havas kulturan karakteron, ili havas daŭ-
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LA MONDKRIZO KAJ LA DEVO DE LA GAZETARO
Malfido kaj miskompreno inter 

la popoloj hodiaŭ ĉie estas bana- 
lajo en tiu ĉi tempo de malvar- 
ma milito La plej granda prob- 
lemo hodiaŭ estas per Ĉiuj fortoj 
kaj rimedoj malebligi eksplodon 
de la ruiniga varma milito. 
Tio estas la respondeca devo an- 
kaŭ de la monda gazetaro.

Homoj de multaj nacioj ren- 
kontiĝas, sidas ĉe pactabloj kaj 
pritraktas la gravegajn proble- 
mojn de la paco. Sed ofte iuj el 
tiuj homoj estas profunde kapti- 
taj per superstiĉoj kaj suspektoj, 
inter ili regas miskompreno. La 
gazetaro estas grandega potenco 
kiel provizisto de informoj, ĉi 
havas la eblecon helpi al fo- 
rigo de eraraj impresoj kaj opi- 
nioj, kontribui por la forigo de 
la lnternacia streĉeco. Ĝi povas 
tamen ankaŭ krei timojn, senbe- 
zone semi maltrankvilon kaj mi- 
skomprenon inter la popoloj, po-

vas ilin luli en danĝera dormo. 
Tio dependas de la ago de la 
ĵurnalistoj, de illa konscio pri ilia 
devo labori libere kaj informi la 

I popoloj n pri la vera stato de laj
publika opinio en ĉiu lando, prii 
la deziro de la homoj vivi en’ 
paco kaj kunlaborado. La libera 
opinio estas bezonata kaj per 11- 
bere fluanta provizo de novaĵoj, 
de interpretado la gazetaro devas 
kontraŭstari la miskomprenajn 
agojn kaj intencojn de iuj regi- 
staroj, politikistoj kaj grupoj, 
agantaj por streĉiĝi la interpo- 
polajn rilatojn. La gazetaro povas 
kaj devas multe kontribui kaj 
labori por la plibonigo de la ri- 
latoj, por la neniigo de la planoj 
de la militsataj gvidantoj ka jre- 
gantoj. Tiuj regantoj ofte mal- 
helpas la gazetaron plenumi sian 
noblan devon.

Multaj kritikistoj diras, ke la 
gazetaro efektive _ malhelpas la 

interpopolan kompreniĝon, ke ĝi 
semas interia nacioj malamikecon, 
malbonigas la internacian krizon. 
Vere, estas tia fuSa gazetaro, kiu 
kontraŭstarigas nacion kontraŭ 
nacio, rason kontraŭ raso, religion 
kontraŭ religio. Ni devas kontraŭ- 
batali tiun ĉi malnoblan gazeta- 
ron, servanta al specialaj grupoj 
kaj militincitantoj.

Kiel ajn malluma estas la bildo 
hodiaŭ, ni ne devas senesperiĝi. 
La homoj jara konsciigas kaj 
komprenas kio estas vera kaj 
justa, kio estas malvera kaj 
kaj maljusta. Sed devo de 
la ĵurnalistoj, inkluzive de la 
Ĵurnalistoj-esperantistoj estas ĉiam 
labori libere kaj konscie por la 
bona interkompreniĝo de la nacioj, 
por la forigo de la internacia 
streĉeco, por la triumfo de la 
tutmonda paco.

D-ro A. Mildwurf, 
London
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KOSMA HEROLDO
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Antaŭen la astroj 
Tra spaco senlima, 
En sin’ galakcia 
Laŭ voj’ malproksima 
Ŝimita al fulmo 
Avias impete — 
Kun stelo kvinpinta 
La kosmoraketa 
En vastoj ĉielaj * <' 
Ekflamis aŭroro,
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ran valoron kaj estas uzeblaj dum longa pe- 
riodo. La tradukado, kiu devas esti altkva- 
lita, alportos al la esperantistoj, kiuj okupi- 
ĝos pri ĝi, personan kontentigon, ĉar oni ne 
povas ne esti kontenta pri la rezultoj de 
laboro tiel utila por la reciproka interkona- 
do de la popoloj, por la tutmonda paco.

Asen Grigorov,
esperanta redaktoro de 

„Nuntempa Bulgario8

o: 9

Jam venis 1a horo. 
La glora epoko 
Ekfloras sur Tero 
Kun nobla devizo: 
— La Paco! Libero!

En fortoj potencaj 
Naskiĝas mateno, 
Bruante rompiĝas 
Miljaraj katenoj.
La mond’ sklavigita 
Plenkreske ekstaras, 
La rajton por trovi 
Triumfe deklaras.

Avias raketo 
En spac’ galakcia, 
Sur brusto radias 
Blazon’ Sovetia, 
ĉi flugas antaŭen 
Obstine, senlace, 
Heroldo de 1’justaj 
Libero kaj Paco.

F. Gumllevskl

Jalta, USSR

t
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KIEL VIDIS LA KONGRESON LA ĴURNALOJ*

t
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Antaŭ mi kuŝas monteto el 180 elĉerpaĵoj. Elimi- 
ninte duoblaĵojn kaj tiujn, kiuj ne rilatas la Kon- 
greson, mi devas ankoraŭ elkaoslgi 90. Nu, kuraĝon; 
povas esti, ke la analizo liveros ion interesan, kaj eĉ 
indikilon utilan por la gvido de nia informado. Jen 
do la statistiko: ' „ .

Ĵurnaloj 51, el kiuj la lokaj kaj regionaj havas 
kompreneble la unuan lokon laŭ nombro: Yorkshire 
Evening Post, 8; Yorkshire Post, 6; Yorkshire Eve- 
ning News, 6; Harrogate Advertiser, 4. Aliaj lokaj 
ĵurnaloj ofte ligas Ia Kongreson kun la nomoj de 
kongresanoj loĝantaj en la koncerna urbo, aŭ sub- 
strekas ion eksterordinaran, kiel la Dover Express, 
kiu mencias la gviditan trairon .de 179 alilandanoj 
survoje al Harrogate. Sed la grandaj tutbrltaj ĵurna- 
loj ankaŭ montras notindan interesiĝon: Guardian, 
4; Observer, 3; Times, 2; Sunday Times, 2; Times 
Educational Supplement, 2; Daily Herald, 2; Daily 
Telegraph, Sunday Telegraph, Reynolds Ĥews, po 1.

Kio do en nla tiel multflanka manifestacio frapas 
Ĉi tiujn ĵurnalojn ? Longe unuaj en Ia listo de pre- 
feritaj temoj estas la lnfan-kongreso kaj la Denas- 
kaj Esperantistetoj kun po 11 mencioj. La ordo por 
ĉi lastaj estas: 6- ara Frances Sly kaj 21/g-jara. Lise 
Helmuth po 5; 14-jara Heather kaj 11-jara Ian Re- 
vill 2; 5'lrjaia Sue Challenger 1 ; de Lise kaj la 
RevilFoj ne mankas fotoj. Nur 7 el ĉi tiuj mencioj 
troviĝas en la tutbritaj ĵurnaloj. Kontraŭe, la deman- 
do^)ri la disvastigo de Esperanto en Afriko, ligita 
kun Ia nomo de T. Sekelj, trovis substrekon en tri 
eĵ. tiuj ĵurnaloj (Times, Guardian, Herald), kaj en 
nur unu loka (Evening Post).

>" K* ’•* r? • • '2?. » • ., • * • * • • ,. ; * • • ’
Sekvas temoj kun po 3 mencioj: la vizito al Kei- 

ghley (kun foto de Prof. Yagi kaj la Urbestro); la 
esperantisteco de la patro de la sovjeta kosmonaŭto 
Titov; la premio de V. Sadler {dufoje kune kun tiuj 
de M. Boulton kaj Francis); la dramo de Sartre (kon- 
traŭ 2 .por ĉeĥov); la beleco de la Danino Birthe 
Zacho {kun fotoj); la miraklo de intergenta konver- 
saclo per Esperanto -kun fotoj) — Ia sola el ĉi tiuj 
temoj aludita en ne-loka Jurnalo (Sunday Times).

Po du mencioj gajnis: la deĵoro de S-ro Curran 
kaj F-ino Beryl Talbot en la Postoficejo (nur loke) ; 
la ne-ĉeesto de interpretistoj (Sunday Times kaj 
Manchester Evening News); la frazo, ke la Urbestro 
.estis fremdulo en propra lando* (Sunday Times kaj 
Yorkshire Post); kaj .la alvoko de nepo de 'raĵao 
por Paca Brigado* (Guardian kaj Harrogate Adver- 
tiser). Al la fakaj kunvenoj aludis nur Daily Tele- 
graph\ al Sekelj kaj Bhave nur ReynoldsNews. Es- 
perantlingvajn titolojn havis tri ĵurnaloj, el kiuj unu 
(Observer) reproduktis ankaŭ plurajn paragrafojn el 
artikolo de I. Lapenna en nia Revuo Esperanto.

La raportoj varias laŭ longeco, sed ofte konsistigas 
longajn kolumnojn, en kiuj pluraj aspektoj de la 
Kongreso estas samtempe priskribitaj.

Kion ajn do oni rajtas dedukti el ĉio ĉi (kaj la 
listo verŝajne ne estas kompleta), unu afero estas 
certa : la brita ĵurnalaro, lojale kunlaborante, portis 
Esperanton antaŭ la atenton de milionoj da legantoj.

Red.

* El .The British Esperantist*, n-ro 671, 1961.

DEKJARA NOBLA AGADO ĴURNALISTA

En «Germana Esperanto-Revuo*, n-ro 
10, ni legas la interesan informon pri la nobla ĵur- 
nalista agado de nia kolego D-ro Tadros Megalli, 
egipta jurnalisto, en Germana Federala Respubliko.

En 1949 s-ano Megalli komencis sian prelegvo- 
jaĝon en Europo kaj prelegis en Skandinavio, Neder- 
lando, Svislando kaj aliaj landoj. En 1951 li iris al 
GFR, kie restis ĝis nun, festante dekjaran jubileon 
tiuokaze. Ĝis nun la egipta ĵurnalisto -faris pli ol 
25(0 prelegojn, el kiuj pli ol la duono en Germa- 
nio Antaŭ kelkaj monatoj li edziĝis al germanino. 
Post sesmonata restado en Egiptio lastjare, li revenis 
al GFR kun nova materialo kaj pli ol 600 novaj 
kolorfilmoj, per kiuj li montros al la publiko la an- 
tikvan kaj la modernan vivon de sia patrolanda

En multaj germanaj urboj oni ofte ripetas liajn 
prelegojn. Ekzemple en Mŭnchen kaj Erlangen li 
prelegis por la tria fojo. LI prelegas antaŭ lernantoj, 
civitanoj kaj esperantistoj. Samtempe s-ano Megalli 
sendas artikolojn kaj informojn al la ilustrita semajna 
gazeto ,Watani’ en Kairo.

Per sia ĵurnalista kai peresperanta laboro Tadros 
Medalli kontribuas al la kampanjo de UNESKO 
.Oriento-Okcidento' kaj propagandas efike la Inter- 
nacian Lingvon.

La nuna adreso de nia egipta kolego estas: D-ro 
Tadros Megalli, Mŭnsing am Starnberger See, Am 
Labbach 4, GFR.
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Polaj kaj bulgaroj geesperantistoj dum ekskurso vizitas la bulgaran espnrantlstan someran
' tendaron en vilaĝo Druĵevo. ---*•
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La gazetimperio de Roj 
Tom son

Laŭ informoj de la londona 
gazeto »Times*, la kanada gazet- 
posedanto Roj Toruson, antaŭ ne- 
longe aĉetinta tri gazetojn en in- 
sulo Trinidad, disvastigis sian 
„gazetimperioh* kaj nun posedas 
91 tagajn, semajnajn kaj aliajn ga- 
zetojn. Krom tio li posedas tri 
televidstaciojn en Kanado kaj sep 
presejojn 'en Anglio, Usono, 
Kanado kaj Afriko. Roj Tomson 
posedas en Kanado 29 ĉiutagajn 
gazetojn, en Usono — 8, en An- 
glio — 22 ĉiutagajn kaj diman- 
ĉajn gazetojn, en Skotlando —12 
diversajn gazetojn, en Norda Ir- 
lando — 3 semajnajn, en Nige- 
rio — 1 Ĉiutagan kaj 1 semajnan 
kaj en Trinidad. — 2 ĉiutagajn 
kaj unu semajnan gazetojn.

Interese estas kies opinion kaj 
politikan linion esprimas Ĉiuj ĉi 
91 gazetoj ? L

Du televidstacioj en Kubo

En Kubo nun estas du televid- 
posedantaj kompanioj—la unua es- 
tas CMBF (ŝtatrevolucia) kaj la 
dua «Cirkito CMG*. CMBF el- 
sendas Ĉiutage programon po 12

8,5 hohoroj. CMG elssendas 
ran programon kaj subtenas sin 
finance per reklamoj.

La disvolviĝo de la gazetaro 
en Pollando

En Pollando estas eldonataj 
721 gazetojn kaj Ĵurnaloj sume 
en pli ol 21,5 milionoj da ekze- 
mpleroj. El tiuj gazetoj 50 estas 
ĉiutagaj aŭ dufoje monate

La reto de televidstacioj 
en USSR plivastiĝas

En Sovet-Unio dum 1960 ek- 
funkciis 18 novaj tt levidcentroj. 
Entute en la lando funkcias nun 
pli ol 100 televidaj centroj kaj 
200 transperantaj stacioj. La tele- 
vidcentroj estas kunligitaj kun la 
stacioj de aliaj landoj.

Retrovitaj libroj
Ĉirkaŭ 2 000 Esperanto-libroj 

de la antaŭa, famekonata Germa- 
na Esperanto-lnstituto en Leipzig 
konfiskitaj dum la Hitler-periodo, 
estas retrovitaj kaj nun troviĝas 
en la Germana ŝtata Biblioteko 
en Berlin, GDR, Unter den Lin- 
den 8.

• t* '-r iC '* •' t • • ' «
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Por la festo de la 300-jara dat- 
reveno de la fondiĝo de la ŝtata 
Biblioteko la libroj estos arangl- 
taj en nove pretigita librotenejo, 
kaj ili estos denove alireblaj al 
la esperantista publiko, dum sam- 
tempe la kolektado de Esperanto- 
libroj estas daŭrigata.

Pro la graveco de la afero por 
la tuta Esperanto-movado sendu 
leterojn, poŝtkartojn al la ŝtata 
Biblioteko. Ĝi meritas la dankon 
de ĉiu esperantisto.

, Karl Maier,
Berlin

Seslingva informilo universitata
La informfolio, verkita speciale 

por universitataj medioj, surha- 
vas tekstojn anglan, francan, his- 
panan, rusan kaj japanan, kaj 
subskribojn de 50 profesoroj 
en 20 landoj. Ĝi kostas 
po 0,25 stelojn anglajn
pencojn aŭ 0,06 ned. guldenojn) 
por ĉiu ekzemplero, plus afrah- 
ko 10%. Mendu ĝin ĝ i s m a r- 
to 1962 ĉe: S-ro V. Sadler, 1 
Poet’s Road, Highbury, L on- 
don N. 5, Britujo, aŭ konstante 
ĉe: U. E. A., Eendrachtsweg 7, 
Rotterdam, Nederlando.

a
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La patro de la kosmonaŭto 

G. S. Titov— esperantisto
En la granda soveta gazeto „Izve- 

l siija“ (Informoj) aperis sub titolo „Pat- 
‘ ra hejmo11 dokumenta novelo de la ko- 

respondantoj de la gazeto A. Volkov 
kaj N. Stanko. En la novelo la aŭtoroj 
priskribas la patran domon kaj la fa- 
rnillon de la glora heroo kaj dua kos- 

! mo naŭto de Sovet-Unio majoro German 
S. Titov. • • *> - i

l En la dua ĉapitro de la novelo la 
aŭtoroj skribas pri la patro de la kos- 
m o naŭto—Stepan Pavloviĉ, Titov. Respon- 

j de al la korespondantoj la patro diris: t 
; — „Mi de tempo al tempo verkas ver-
! sojn. Siatempe mi verkis multajn 

versojn en Esperanto. .
^Ankoraŭ unu invento — skribas la 

aŭtoroj. — Evidentiĝas, ke duni sia ju- 
, naĝo Stepan Pavloviĉ pasie enloĝiĝis en 
j Esperanto, ellernis tiun ĉi lingvon, en la 

esperanta jgazeloj aperigis versojn (kom- 
pre neble glorantajn la rtaskregi onon 

• Altaj) kaj havis vastan korespondadon 
| presan kun ĉiuj kontinentoj. Precipe in- 
' teresajn leterojn sendis al li kudristino 
■ el Germanio, kamparano el Japanio kaj 

instruisto el Aŭstr alio.“
„Ni aŭskultis Stepan Pavloviĉ—daŭri- 

gas la aŭtoroj—kaj tre ege admiris lin: j 
kiom senlima estas la sfero de la inte- 
resoj de tiu ĉi homo! Kiom riĉa kaj 
admirinda estas la spirita mondkoncepto 
de tiu ĉi inda reprezentanto de nia 
kamparana inteligentularo P

Do, la patro de German Titov estas 
ne nur esperantisto, sed ankaŭ nia ko- 
lego kaj plumfrato.

4

KOREKTO

En la artikolo de s-ano N. F. Danovskij »La ĵŭr- 
nalismo kaj Esperanto*, aperinta en n-ro 3 de Jn- 
ternacia ĵurnalisto*, estas preterlasita presereraro. La 
soveta verkisto kaj ĵurnalisto N. GribaĈov estas ĉe- 
fredaktoro de la elstara ilustrita ĵurnalo «Sovet-Unio*, 
kaj ne de la jurnalo «Soveta Kino*, kiel erare estas 
presite.

i f * a V* j *,y. • • j * i ■■T’ • <. * /J* • ~X •

. H-i ĉ*m e R a neon tr € Mondiale de i Ju rna- 
1 ist e s. Libro 126-paĝa en franca lingvo. Enhavas 
eldirojn, rezoluciojn k. a. materialojn, rilatantajn al 
la Dpa Tutmonda Renkontiĝo de ĵurnalistoj en Baden, 
Austrio—dum oktobro 1960. Eldonita en Pollando.

La idolo plej longe vivanta —d e Marti- 
nus. Bindita 100-paĝa libro, eldonita en Kopenhago 
1961. ,

Unua oficiala Bulten o—pri la 47-a Unuver- 
sala Kongreso de Esperanto en Kopenhago 1962, 
ilustrita. . -

,Kar o d e n Druga r* (Popola Kamara- 
do*, n-roj 79 kaj 81, gaseto eldonata en urbo Jam- 
bol, Bulgario, kun priesperantaj materialoj. En tiu 
gazeto laboras nia Teĵano Dimo Trudoljubov.

Aufbauund F riede n, n-ro 94, gazeto en 
germana lingvo, eldonata en Prago, Ĉeĥoslovakio, 
La n-ro entenas artikolon pri Esperanto de nia Te- 
ĵano B. Guttmann.

Rakontoj pri fanton-ŝpitantoj — 98- 
paĝo libro, konsistanta el 35 rakontoj, elektitaj el la 
ĉinaj antikvaj libroj .de rakontoj kaj anekdotoj. Kom- 
piliŝ La Literatura Intituto de Ja Ĉina Akademio de 
Sciencoj. Tre interesa legaĵo pri la batalo de la ĉina 
popolo kontraŭ la superstiĉoj kaj la dioj. Eldonis: 
Ĉina Esperanto Ligo, P. O. Kesto 313, Pekin, 
Ĉinio. ’z

La Okcidenta ĉambro — 88-paĝa libreto 
bone ilustrita,adaptita laŭ la dramo dela elstara dram- 
verkisto Vang Ŝi—fti de Juan—dinastio (1279—1368 
p. K.), verkita laŭ La Biografio de Jingjng,

88-paĝa libreto

novelo de la fama poeto Juan Gen de Tang-dinastio 
(518—907 p. K.) Eldono de Ĉina Esperanto Ligo, 
P. O. Kesto 313, Pekin, Ĉinio.

Londono — la monda metropolo — gran- 
dformata ilustrita kvarpaĝa prospekto pri la ĉefurbo 
de Anglio. Tiu ĉi gvidfolio estas havebla Ĉe Edward 
Ockey, 15 Upper Pines, Banstead, Surrey, Anglio 
kontraŭ unu stelo, unu intemacia respondkupono aŭ 
ses pencoj.

Estas serĉataj repeze nta ntoj 
de TEĴA por ĉiuj landoj

Agemaj membroj, dezirantaj esti repre- 
rezentantoj de TEĴA por sia lando, estas 
petataj tuj anonci siajn adresojn al la re- 
dakcio de «Internacia Ĵurnalisto*. En lan-
doj, kie estas ĝis 4 membroj de TEĴA, ili 
povas interkonsiliĝi kaj anonci sian reprezen- 
tanton al la redakcio.

7



540-15.

l
1. Babinskl Mieczyslaw, el redakcio de /Echo 

Krakova*, ul Wteŝlna 2, hejma adreso — Krakĉv, 
Krzemionki 12 m. 4, tel. r. 206-03 {red. n-ro).

2. Beranda Czeslaw, Polskie Radio, Krak6w, ul. 
Szlak 71, hejma adreso: Krak6w, ul. Nowogrzeg6r- 
zecka, 2 m. 11, tel. red. n-ro 317-63, heima n-ro 
543-72.

3. Bochefiska Zofia, eldonejo Wydawnictŭo ,Osso- 
lineum", Kra«5w, Rynek Kleparski 4, hejma adreso: 
K rako v, Ujejskiego 7 m. 3, tel. red. 509-49, hej- 
ma — 540-15.

4. Domanski Ĵerzy, Wydawnictwo Artystycno-Gra- 
ficzne (Artgrafika eldonejo), dakcia n-ro 540-15.

5. Jdec Wada, Urzad Kontroli Prasy, Krak<5w, Rynek 
kleparski 4, hejma adreso: Nowa Huta, Osiedle 31, 
blok 26 m. 8, tel. red. 211-10.

6. Jakubiec Danuta, red. „Zycie Warszawy* -— 
konst. korespondanto en Krak6w, gazetara referento 
de Prezydium W. R. N., krak6w, Basztowa 22, (dis- 
trikta Konsil ntaro), hejma adreso: Krakow, Osiedle 
Rydla, blok 16 c. m. 17, tel. red. — 588-60, hejma 
374-92.

7. Kruszelnicki Czes1aw, Polskie Radio, Krakdv, 
Zlak 71, Kraketo, red. tel. n-ro 317-63.

8. Kudron. K a zi miera, Urzad Kontroli Prasy, Kra- 
k6w, Rynek Kleparski 4, hejma adreso: Kraketo, 
Rynek Kleparski 4, red. tel. 211-10.

9. Nowakowskl Zygmunt, gazetara referento de 
Dyrekcija Okregowa Kolei Panstwowych (DOKP), 
Krak6w, pl Matejki 12, Distrikta Fervoja Direkcio, 
(hejma dreso: Krakĉw, Zaleskiego 43) 16, tel. red. 
589-90, hejma n-ro 584-01.

10. Sadukski Stanilaw, Polskie Radio,

»1«

. Krak6w, 
Szlak 71, hejma adreso: Krakow, 1 Maja 2/5, red. 
tel. n-ro 252-00.

11. Sitek Gertruda, Polskie Radio Krak6w, Szlak 
71, hejma adr. Krakow, Lobzowska, tel red. 317-63.

12. Siwek Anna, Urzad Kontroli Ptasy Rynek 
Kleparski .4, Krak6w, tel. red. n-ro 211-10.

13. Stanlek Adam, konstanta korespondanto en 
Dresden, hejma adreso: Nowa Huta, Osiedle C-33, 
blok 18, hejma tel. n-ro 431-13.

14. Szczepanska-Walles Irena, Polskie Radio, Kra- 
k6w, Szlak 71, hejma adreso: Krakow, Al. Slowa- 
ckiego, tel. red. 252-00, hejma n-ro 322-44.

15. Wanatowicz Halina, Urzad Kontroli Prasy, 
Kra k 6 v, Rynek Kloparski 4, hejma adreso — Ja sa- 
ma, tel. red. 211-10, hejma n-ro 230-70.

16. W6jcikiewicz Zdzislaw, «Echo Krakowa*. Kra- 
k6w, Wislna 2, hejma adreso: Krak6w, Al. Krasin- 
skiego 4. m. 20, tel. red. 219-48, hejma n-ro 583-71.

17. Zbijewska Krystyna, Dziennik Polski, Krak6w, 
Wielopole 1, hejma adreso: Krak6w, Urzednicza 10, 
tel. red. 235-60, hejma n-ro 324-57..•

ESTRARO DE T. E. J. A

P re zi da nto — Olav Thormodsen, 
Box 132, H atige s un d, Norvegio.

Vicpr ezidanto —- Nii Io Kave nius, 
Niklaksenkatu 10/14, Turku. 9, Finnlando.

Sekretario-kasisto — Prof. 
D-ro Dino Fabris, Borgo Bassono 5, Cit- 
tad ella (Padova), Italio.

Redaktoro — Ivan Keremidĉiev — 
Esperov, bulv. Uristo Botev 98, Sofia 2, 
Bulgario.

Membroj: Takaĉ Zeljko, Boŝkoviĉeva 
24, Zagreb, Jugoslavio, kaj Jerzy Grum, 
Matejki 16/8, Wroclavo, Pollando.

KOMITATANOJ DE T. E.Ĵ. A.
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Ĉinio — Shi Si-ivei, ĵurnalista fako, 
Pekina Universitato, Peking.

Danlando — G. N. Jepsen, Skovvan- 
gen 17, Silkeborg.

Rumanio — Stefan Freamat, strato 
Gabriel Peri 4, Bucurefti.

Sovet-Unio — N. F. Danovskij, 
Paseĉnaja 4 a, kv. 11, Moskva A-8 (nova 
adreso).

V j e t n amio — Dao-anh kha, N6 Qu- 
octe-nou Bv Viet-nam, Hanoj (via USSR).

Izraelo — Oskar Bermon, 6, Kikor
MalchajIsrael, Tel Aviv (nova adreso) t

Sv edi o—Karen Salmo se, Stallgatan 1. 
Ystad.

Hindio — Suderio Butteno, Alaski 
PlotSj Avola (Vidarbha).

Indonezio — Ch. Sj. Datoe Toem- 
nggoeng, Pintu Besi39, Djakarta

Pollando — Emil Maver, Krakova» 
Flor ianska 4

S

La membroj de TEĴA, kiuj ankoraŭ ne 
ricevis la senditajn enketfoliojn pri ilia 
membreco, bonvolu tuj peti perletere la enz 
ketilon de la sekretario-kasisto de nia Aso- 
cio — D-ro Dino Fabris, Borgo Bassono 5, 
Cittadella (Padova), Italio.

LANDAJ REPREZENTANTOJ DE TEĴA

Ĉeĥoslovakio — A. V. Zednik, Mo- 
drany 1482, Praka.

Hungario —Arpad G. Pŭl0skey, Bu- 
dapest 119, Poŝtkesto 6 (Nova membro 
de TEĴA)


